
ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกลุ สังกดั คณะ จังหวัด เบอร์ตดิต่อ e-mail

1 นางสาว สุพรรษา  ตาค  ามลู ส านกังานคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 093-2531442 supan.tkm@hotmail.com

2 นางสาว อรทยั  ใจกาศ ส านกังานคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 081-7830730 orathai_ja@hotmail.com

3 นางสาว นาขวญั   รัตนมงคล ส านกังานคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 081-7832257 nakwanaem2527@gmail.com

4 นางสาว ศิรินภา    พรมมาแบน หลกัสูตรการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 083-2063918 fight_m_321@windowslive.com

5 นางสาว ปลูกเกษม   ชูตระกลู หลกัสูตรการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 089-9975257 chootragoon@hotmail.com

6 นางสาว ภาสินี     ศิริประภา หลกัสูตรเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 086-1968427 p.siriprapa@gmail.com

7 นางสาว รุจิราพร  แสงปวง ส านกังานคณะ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 081-8978538 ann_arch@hotmail.com

8 นางสาว วลัลภา  วงคษ์ายะ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 083-3222361 im_wanlapha@hotmail.com

9 นาง วีรยา  ประกตัฐโกมล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 086-9131652 weeraya@rmutl.ac.th

10 นางสาว วารุณี  สิทธิวงั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 086-9190850 warunee.elec@hotmail.com

11 นางสาว ปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ ส านกังานคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ 083-7653331 Research.sat.rmutl@gmail.com

12 นางสาว วีรินทร์ภทัร์ สมพมิตร วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชียงใหม่ 082-4559549 ab_tarant@hotmail.com

13 นางสาว ปาณิสรา  ธรรมเรือง ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 086-1952442 saithip_t@hotmail.com

14 นาง จีรพชัร์  วงคท์า ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 086-9852633 jirapuch@rmutl.ac.th

15 นางสาว พชัราภรณ์  อว้นเฝือ ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 082-6948869 aunnie_b@hotmail.com

16 นางสาว นิภาพร  ทาสีเขียว ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 086-1140424 nipaporn017@hotmail.com

17 นาง อนงค ์ มลัลวงค์ ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 089-9986480 anong_num@hotmail.com

18 นาง ณปภชั   พนัธุ์แกว้  ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา น่าน 088-2525030 nioy_suta@hotmail.com

19 นางสาว สุภคัวดี   พิมพม์าศ ส านก้งานบริหาร น่าน 080-0568499 Plam-mee@hotmail.com

20 นาง สกาวเดือน   เมฆวิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 087-1786556 Sat_nan@hotmail.com

21 นาย เสกสรร  วงคศิ์ริ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ล าปาง 081-8731321 seksan.w@live.com

ทะเบียนรำยช่ือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพภำยใน ระดบัหลกัสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559
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22 นาง อ าไพ  แสนค า สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ล าปาง 089-2649020 namtan_far@hotmail.com

23 นางสาว สีไร  กนัตุ่น งานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงราย 097-3243897 Sine_rai@hotmail.com

24 นาง จนัทร์เพญ็  สุวรรณ งานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงราย 089-0241518 Lapa_pen@hotmail.com

25 นางสาว ยพิุน  วรกลุชน ส านกังานบริหารสาขา เชียงราย 081-5673766 yupin_tc@rmutl.ac.th

26 นางสาว เพญ็ผกา  กิจวรรณ ส านกังานบริหารสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 085-6227499 som.phenpaka@gmail.com

27 นาย ทวีสิน   ปัญญาสีห์ หลกัสูตรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 097-2081116 tawee4@gmail.com

28 นาย นพรัตน์   สีธิอินใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 095-1341579 Nung_@hotmail.co.th

29 นาย ธีรวฒัน์  เทพใจกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 0-869123868, 08-
6671-1269

teeravat@rmutl.ac.th , 
teetep_1103@hotmail.co.th

30 นางสาว กรรณิการ์  ใจมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 062-5151699 kannika_405@hotmail.com

31 นาย สุวรรณ  จนัทร์อินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง 089-1483993 suwanjanin@gmail.com

32
นาย กีรติ   วุฒิจารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง 081 363 5131 kerati_24@hotmail.con , 

kerati24@gmail.com

33 นาง ธิติมา  สมพงษ์ งานประกนัคุณภาพการศึกษา ล าปาง 081-0232694 Thitima_nok18@hotmail.com

34 นางสาว ธนิณี  นิติธรรมบณัฑิต งานประกนัคุณภาพการศึกษา ล าปาง 084-6877560 Tani_fai@hotmail.com

35 นางสาว พิมพวิ์มล  แผว่สูงเนิน สนง.สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 088-148-7462 Kwanjai.pimwi@gmail.com

36 นางสาว สุรัตน์  เด่นสทา้น สนง.คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 091-780-9529 suratdensaten@gmail.com

37 นางสาว ปรารถนา  วินุราช สนง.สาขาวศ.บ.เคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 061-826-3242 nnoina99@yahoo.com

38 นาง พิมพล์กัษณ์  พุ่มช่วย สนง.คณะบริหารธุรกิจฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 086-934-1462 bala_offie@hotmail.com

39 นางสาว สุดาพร  ปัญญาดี งานประกนัคุณภาพการศึกษา ตาก 088-776-9745 punyadee2516@gmail.com

40 นางสาว จารุวรรณ  แสนเข่ือน สนง.คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 091-381-4223 charuwan_fern@hotmail.com

41 นางสาว นิภาพร  นนัตา สนง.สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 095-634-3933 nuinnipa@hotmail.com
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